
49AVUI
DIMARTS, 9 D’OCTUBRE DEL 2007 Cultura i Espectacles

‘Chicago’novol
deixarBroadway

El musical de més èxit celebra una dècada en cartell
gràcies a la combinació d’actualitat i qualitat artística

Lara Bonilla
NOVA YORK. CORRESPONSAL

Quan el 1975 es va estrenar
elmusicalChicago,ambguió
de Bob Fosse i Fred Ebb, la
rebuda de públic i crítica va
ser freda. A més, va tenir la
mala fortuna d’estrenar-se el
mateix any que l’exitosa A
Chorus Line i l’espectacle va
durar només dos anys a Bro-
adway. “No era el seu mo-
ment”, diu a l’AVUI Barry
Weissler, productor de la re-
posició que ja porta camí de
complir els onze anys en car-
tell. El 1996 se’n va reestre-
nar una nova versió, Chica-
go: The Musical, i aquest cop
crítica i públic van ser unà-
nimesenelsseuselogis iavui
és la reposició que més
temps ha durat en cartell. A
Nova York, aquesta tardor fa
onze anys que es va estrenar
i a Londres el 7 de desembre
en farà deu.

Durant les dues dècades
entre tots dos musicals han
passat moltes coses. Entre
d’altres, que l’exfutbolista
O.J. Simpson –que aquests
dies torna a ser notícia– va
ser jutjat per la mort de la
seva esposa i l’amant
d’aquesta i declarat innocent

durant un judici retransmès
per televisió. I què té a veure
això amb Chicago? Doncs
molt, perquè el musical gira
al voltant dels conceptes de
justícia i espectacle, tan so-
vint confosos.

Amb cançons cíniques i

humor negre, Chicago sati-
ritza el sistema de justícia i el
concepte de “criminal cele-
britat” a partir de la història
de dues coristes que maten
els seus amants i salten a la
fama gràcies al seu hàbil ad-
vocat. “Bob Fosse era un
avançatalseutempsi lagent
no estava preparada per a
aquest tipus de llenguatge.
Però ara la gent és més re-
ceptiva perquè el que explica
el musical ho estem vivint”,
explica Gabriela Garcia, res-
ponsable de dansa de la ver-
sió americana de Chicago.

Estrelles i cinema
“Simplement hem encertat
el moment adequat i la ma-
nera d’enfocar-ho”, afegeix
Barry Weissler, que, per cert,
es declara admirador i amic
de Núria Espert. A més, han
donat un gir més “sexi i
agressiu” a la versió, cosa
que, segons Weisller, ha con-
tribuït a l’èxit. I per mante-
nir-ho, el secret ha estat re-
novar el repartiment contí-
nuament i incloure, de tant
en tant, estrelles. Melanie
Griffith ha estat la Roxie fa-
vorita de Weisller però
també han passat per l’esce-
nari Brooke Shields o David

Hasselhoff. La versió cine-
matogràfica els ha ajudat a
consolidar Chicago a Broad-
way. “Ens ha donat cinc anys
més de vida”, diu Garcia.

També triomfa perquè és
l’únic musical que hi ha del
seu estil amb uns números
concebuts com si fossin vo-
devils tradicionals.Aixíelsva
crear Fosse. Ell, a més d’es-
criure el guió basant-se en
l’obra del 1926 de la reporte-
ra Maurine Dallas Watkins,
signa la coreografia i la di-
recció de la versió original.
La coreografia d’ara és més
sensual i estilitzada que no
“sexual”, matisa Garcia, que
també ha treballat en les ver-
sions mexicana i austríaca.
De Chicago se n’han fet pro-
duccions a més de 20 països.

Chicago ha estat el musi-
cal que més ràpid ha recupe-
rat els costos, gràcies al fet
que tampoc no hi ha gaires
despeses ni en decorats ni en
vestuari. “El talent i el llibret
fan aquesta obra”, diu Gar-
cia, que, malgrat l’èxit
d’aquesta reposició, lamenta
que no sorgeixi res original a
Broadway. “Hi ha coreògrafs
i músics joves que porten
material nou però necessi-
ten una oportunitat”, diu. ■

U
n dels moments més
rodons de l’última
peça il·luminada de

Xavier Albertí i Lluïsa Cuni-
llé és el diàleg entre les
veus de Henrik Ibsen i Jordi
Pujol. Una de les moltes
psicofonies que sorgeixen
del no-res a Assajant Pitar-
ra. Són molt llestos aquests
excel·lents exemplars de la
“moderna dramatúrgia ca-
talana”: que encengui la
metxa al costat d’un canó
d’Espartero un escriptor
universal mort el 1906, per
assenyalar els anacronis-
mes del discurs patriota
d’un expresident viu.

Aquest és només un dels
molts detalls d’esmolada
saviesa dramàtica que for-
men el patchwork cosit
amb retalls de les gatades
de Frederic Soler Pitarra.
Més que una reivindicació
literària d’un autor defugit
al panteó nacional per la
seva irreverència ideològi-
ca i el descarat populisme

artístic, el duet Cunillé/Al-
bertí ha recuperat l’esperit
crític i lliure d’un Pitarra
encara no perseguit pels
fantasmes de l’èxit per
crear un entremès polític
contemporani.

Tancar la vigília de la
diada de l’Onze de Setem-
bre cinc selectes represen-
tants del tripartit i l’oposició
al costat d’un canó del cas-
tell de Montjuïc –una presó
tan degradant de les bones
maneres com els salons
burgesos de Buñuel– és
una fantasia tan estrambò-
tica que només podria en-
caixar en el món teatral de
Pitarra. Un experiment, ser-
vit amb generosa complici-
tat per l’elenc de sospitosos
habituals (fantàstics Ricard
Borràs, Montse Esteve,
Oriol Genís, Lina Lambert i
Xavier Pujolràs), que posa al
descobert que la bona farsa
política és possible si es vol.
El problema és que molts
cops no es vol o es deixa tot
en les mans segures del
bufó de la cort. Però, què
cal fer, deixar la plaça va-
cant, ara que Boadella ha
renunciat al càrrec?

*
Assajant Pitarra, DE LLUÏSA
CUNILLÉ I XAVIER ALBERTÍ.
TEATRE LLIURE, 4 D’OCTUBRE.

Crítica*
teatre
JuanCarlosOlivares

Pim, pam,
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L’esperit crític
de Pitarra en un
entremès polític
contemporani

CalixtoBieito
iPauMiró
revisenÈsquil

Redacció
BARCELONA

El teatre Joventut de l’Hos-
pitalet acull avui i demà la re-
presentació de Los Persas.
Rèquiem por un soldado,
una particular visió d’Els
Perses, d’Èsquil, de la qual
Pau Miró i Calixto Bieito han
fet la dramatúrgia La prota-
gonitzen Natalia Dicenta i
David Fernández, i la diri-
geix Bieito. No serà a Barce-
lona fins al 2008. ■

NúriaEspert
sorprènamb
unasegona
biografia

Ramon Palomeras
MADRID

“No sóc una senyora, sóc
una bestia parda”. Així es
definia Núria Espert (1935)
fa uns anys. “Aquesta nena
té uns collons com un toro”.
Així la definia Josep Maria
de Sagarra fa molts anys.
Qui vulgui furgar una mica
més en la vida d’una de les
actrius de teatre més res-
pectades de casa nostra pot
recórrer a la biografia
Nuria, escrita per Juan
Cruz i publicada per Edicio-
nes Autor de la SGAE. Però
qui tingui memòria deu re-
cordar que fa cinc anys Es-
pert ja sorprenia amb una
biografia, De aire y fuego
(Aguilar), unes memòries
púdiques, segons Espert, es-
crites per Marcos Ordóñez.
“No hi té res a veure. Aques-
ta comença on aquella
acaba”, aclareix l’actriu.
Sort que sempre havia estat
reticent a les semblances...

El cas és que, en format
entrevista, l’actriu revela
els ets i uts de la seva vida,
des que era petita fins a l’ac-
tualitat. Una infinitat de re-
cords que fins i tot a ella la
sorprenen. Ha explicat
coses del seu pare “que ni a
la meva mare havia estat
capaç d’explicar”. O les 55
pessetes que va cobrar per
la primera interpretació; o
el complex d’inferioritat
que la turmentava, fruit del
seu origen humil i una edu-
cació insuficient. Sort de la
seva passió obsessiva per la
lectura i del seu marit, l’em-
presari teatral Armando
Moreno, el culpable de l’èxit
d’Espert. Primer va ser
Gigi, a Madrid. Després vin-
drien, entre d’altres, les
seves interpretacions a Me-
dea, Doña Rosita, la solte-
ra o La tempestad; la direc-
ció d’obres com La casa de
Bernarda Alba o Medea o
les òperes Madame Butter-
fly o Carmen. ■

Melanie Griffith ha estat la Roxie favorita del productor de ‘Chicago’, Barry Weissler ■ SETH WENIG / AP

“Bob Fosse era
un avançat al
seu temps i la
gent no estava
preparada per al
seu llenguatge”
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